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BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünya-
da yaşanan gıda sorunundan çiftçinin maliyetlerine, va-
tandaşların ucuz gıdaya erişimine kadar birçok konuda 
tarımdaki yol haritasını açıkladı: Vatandaşın ucuz gıda-
ya erişimi için kent tarımı desteklenecek. Çiftçiye güb-
re-mazot, besiciye yem desteği ayni olarak sağlanacak. 
Üreticiye verilen destekler ayni olacak. Çiftçiye ihtiyacı 
olan gübre-mazot verilecek, hasattan sonra ürünü sattı-
ğında, devlet alacağını mahsuplaşacak. 1 yıl boş tutanın 
tarlası devlet aracılığıyla başkasına kiralanacak.

“TÜRK ÇİFTÇİSİ FEDAKÂR TAVIR GÖSTERDİ”

Pandemide Türk çiftçisinin fedakâr tavır gösterdi-
ğini belirten Kirişci: “Mazeret üretmeyip tarlasına gitti. 
Avrupa’da birçok ülkede nüfus bizim kadar olmasa da 
üretim ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ister iste-
mez bu piyasaya yansıdı. Arkasından Rusya- Ukrayna 
savaşı geldi. Buna rağmen Türkiye’de raflarda ‘şu yok, 
bu yok’ diyor muyuz? Demiyoruz. Türkiye 23.4 milyon 
hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve artan tarımsal üre-
timiyle hem 85 milyon vatandaşını hem de sığınmacı 
ve gelen turistlerin ihtiyacını karşılayacak durumdadır. 
Buğdayda hasat başladı. Geçen yıla göre buğdayda faz-
lamız var. Stratejik ürün, un, yağ, şekerdir. Türkiye olarak 
ayçiçeği hariç diğer ürünlerde ihtiyacımızın üzerinde 
üretim var. Ayçiçeğinde de yüzde 63 düzeyindeyiz. Bu 
yıl oran artacak. Gelecekle ilgili de sıkıntı olmaması için 
ilave önlemler alıyoruz” dedi.

““1 YIL EKMEDEN 
BOŞ TUTAN 

VATANDAŞIN TARLASI, 
KİRALANACAK””
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2022 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI 2022 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI 
30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA ERİYOR30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA ERİYOR

01.09.2021 tarihinde başlayan “2022 Üretim Yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemi” (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2022 tarihinde 
sona eriyor,

Bilindiği üzere çitçi kayıt sistemi başvuruları tarımsal 
destekleme ödemeleri için temel teşkil etmekte olup, bu 
başvuruları yapmayan üreticiler fındık alan bazlı gelir des-
teği, mazot ve gübre desteği vb. destekleme ödemelerin-
den faydalanamamaktadırlar. İlimiz genelinde 125.000’den 
fazla üreticimiz bulunmaktadır. Yapılan incelemelere göre 
üreticilerimizin bir bölümünün henüz 2022 ÇKS kaydını 

yaptırmadığı tespit edilmiştir.

2021 üretim yılında kaydı bulunan ancak 2022 üretim 
yılı ÇKS kaydını henüz güncellememiş olan ve 2022 üretim 
yılı için ÇKS’ye ilk defa kayıt yaptırmak isteyen üreticileri-
mizin 30 Haziran 2022 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimize başvurmak suretiyle ÇKS kayıt ve gün-
celleme işlemlerini gerçekleştirmeleri hususu; 

Değerli çiftçilerimize önemle duyurulur.

Hayvancılığın can damarı olan mera alanlarımızda ıslah 
çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Meralar, hayvancılık sektörü açısından bü-
yük öneme sahiptir. Mera alanları, hayvansal üretimde en 
önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en 
kolay temin edildiği kaynaklardır. Bu bakımdan ilimizde bu-
lunan mera alanlarının verimini artırmak, meralarımızdan 
yetiştiricilerimizin en etkin şekilde faydalanmalarını sağla-
yarak ve yem maliyetlerini azaltmak amacıyla İl Müdürlü-
ğümüz tarafından “Mera Islahı ve Amenajmanı (Yönetimi) 
Projeleri” uygulanmaktadır” dedi.

Mera ve yaylak alanlarımızın % 75’inde 
ıslah çalışmasının yapıldığını vurgulayan 
İl Müdürümüz; “İlimizin 49 bin 535 hektar 
kayıtlı mera ve yaylak alanı bulunmaktadır. 
İlimiz hayvanlarının kaliteli kaba yem ihti-
yacını karşılamak ve üreticilerimize destek 
olmak amacıyla, bu güne kadar İl Müdür-
lüğümüz tarafından 38 adet “Mera Islahı 
ve Amenajmanı Projesi” uygulanmıştır. Bu 
projelerden 33’ünde çalışmalar tamamlan-
mış, 5 adet projede ise çalışmalara halen 
devam edilmektedir. İlimizde ıslah projesi 
uygulanan mera ve yaylak alanı toplam 36 
bin 942 hektar olup, Müdürlüğümüz tara-
fından yürütülen bu çalışmalar sonucunda 
İlimiz mera alanlarının % 75’i ıslah edilmiş, 
bu alanların ot verimi ve ot kalitesinde 
önemli oranda artış sağlanmıştır” ifadeleri-
ni kullandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Müdürü-
müz Kemal YILMAZ; “İlimiz mera ve yaylak alanlarında yü-
rütülen ıslah çalışmaları kapsamında 2021 yılında 18 adet 
su deposu, 240 adet suluk (sıvat) tesis edilmiştir. 2022 yı-
lında yapılan ihale kapsamında da 48 adet suluk (sıvat), 16 
adet kaşınma kazığı, 12 adet tuzluk, 3 adet su deposu yapı-
mı önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecektir. Yine 2021-
2022 yıllarında ilimiz mera ve yaylak alanlarında yaklaşık 
200 ton gübre uygulaması yapılmıştır. Yaptığımız tüm bu 
çalışmalarımızın her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığı-
na katkıda bulunacağına inanıyor, ilimiz ve ülkemiz tarımı 
için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini 
noktaladı.

MERALARIMIZDA ISLAH MERALARIMIZDA ISLAH 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYORÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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Çekirgeler, özel mülk olmayan alanlarda ilk çıkışlarını yaparak daha 

sonra kültür bitkilerine yayılmak suretiyle önemli ölçüde zararlı olabil-

mektedir. Ülkemizde en yaygın bulunan çekirge türleri Yeşil Çekirge, 

Kara Çekirge, Fas Çekirgesi, Madrap Çekirgesi ve İtalyan Çekirgesidir.

İlimizde çekirge mücadelesi, özel mülk olmayan alanlarda Devlet 

Yardım Mücadelesi şeklinde yapılmaktadır. Ordu ilimizde bu alanların 

büyük çoğunluğunu meralar oluşturmaktadır. Özel mülk alanlarında 

tespit edilen garsiyat alanları mevcut ise İl / İlçe Müdürlüklerince ta-

kip edilerek kontrol altında tutulmaktadır. Bu amaçla gerek bir sonraki 

yıl programa alınacak alanları belirlemek gerekse mücadele zamanını, 

çekirge yoğunluğunu belirlemek için ilimizde sürveyler yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için Ordu İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü’nü ziyaret 

edebilirsiniz.

ÇEKİRGE SÜRVEYİ YAPILDIÇEKİRGE SÜRVEYİ YAPILDI

MAYIS - HAZİRAN
FINDIK:  Mayıs ayı içinde meyveler mercimek iriliğini (3-4 mm) alınca fındık kurduna 
karşı (bahçede fındık yeşil kokarcası da varsa her iki zararlıya karşı etkili ilaçlar kullanılmalı) 
ilaçlama yapılabilir. Yabancı ot mücadelesine başlanabilir. Azotlu gübrenin ikinci yarısı 
kullanılabilir. Kök sürgünü (ışkın) temizliği yapılabilir. Fındık teke böceğine karşı mücadele 
zamanı da bu aydır. 

Haziran ayında azotlu gübrenin ikinci yarısının kullanılmasına ayın ilk döneminde devam 
edilebilir. Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele yapılabilir. Ay sonunda fındık 
koşnillerine karşı ilaçlama yapılabilir. Dalkıran mücadelesi için bahçelere kitlesel tuzaklar 
asılmalı, haftalık tuzak kontrolleri yapılarak tuzaklardaki çekiciler yenilenmelidir. Yakalanan 
ergin sayısında ani bir yükseliş görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalı (bu dönem yaklaşık 
haziran sonu temmuz başına denk gelir),  ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ilaçlama  
gerekebilir. Yabancı ot mücadelesi yapılabilir.

KİVİ: Bu dönemde kivi çiçekleri açarak tozlaşma gerçekleşir. Bu nedenle kivi bahçelerine arı 
kovanları konulmalıdır. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak sulama işlemine başlanılır.  Haziran 
sonunda çiçekler döküldükten sonra tekniğine uygun meyve seyreltmesi yapılmalıdır.  

MEYVECİLİK: Meyve ağaçlarında karaleke ve küllemeye karşı ilaçlı mücadele yapılır. 
Karaleke meyvelerde önce siyahımsı lekeler oluşturan, meyvenin gelişimine olumsuz 
etkisi olan, yapraklarda sararma ve erken dökülme, dallarda zamanla kurumaya neden 
olan mantari bir hastalıktır. Külleme ise yaprakların alt ve üst kısımlarında bir kül tabakası 
oluşturarak sürgünleri zayıflatır, kurutur, yaprakların fotosentezini engeller, meyvelerin 
küçük şekilsiz ve kalitesinin düşük olmasına neden olur. 

Yine bu aylarda Amerikan Beyaz Kelebeği, elma iç kurdu, yaprak bitleri ve kiraz sineğine 
karşı da mücadele yapılmalıdır. Meyveliklerde zararlı olan tarla faresi, çekirge, dana burnu 
zararlılarına da ilaçlı mücadele uygulanmalıdır.

SIĞIR VE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yaylalara çıkmadan önce sığır ve koyunlarda iç ve 
dış parazitlere uygun ilaçlama yapılır. Doğumların başlaması nedeniyle ahırlarda temiz, 
bol altlıklı doğum bölümleri ile sıcak, havadar, temiz buzağı bölümleri hazırlanmalıdır. 
Buzağılara doğumdan hemen sonra başlamak üzere üç gün ağız sütü içirilmeli, buzağılarda 
görülebilecek ishal ve zatürre hastalıkları ile ineklerde görülebilecek doğum felci ve mastitis 
hastalıklarına karşı tedbirleri alınmalıdır. Kuzulara parazit mücadelesi dışında mineral 
madde ve vitamin takviyesi yapılmalı ve erken kuzu kesimlerinden kaçınılmalıdır. Ahır ve 
barınaklar temizlenir ve dezenfektan maddelerle ilaçlanır. Bakımı yapılarak hayvanlar için 
sağlıklı bir ortam haline getirilir. 

TEMMUZ - AĞUSTOS
FINDIK:Bu aylarda yaprak numuneleri alınabilir. Ancak yaprak numunesi alınacaksa 

toprak numunesi ile beraber alınmalıdır. Fındık hasadına başlanmadan önce fındık 

bahçelerinde gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde yabancı ot temizliği yapılması gerekir.  

Ağustos ayında hasat zamanı saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat olgunluğuna 

gelip gelmediğine bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan ettiği tarihlere bağlı kalınarak 

ve belirtilen usullerde yapılmalı, hasat ve harman sırasında uygulanması gereken kurallara 

uyulmalıdır. 

KİVİ: Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada iki kez 

olmak üzere sulama yapılır.  Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve zararlı takipleri yapılır, 

yapraklarda bitki besin elementi noksanlığı semptomları takip edilir.

SERACILIK: Budama, gübreleme ve diğer bakım işlerine devam edilir. Bu dönemde 

mildiyö için ilaçlı mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, son ilaçlamayla hasat 

arasındaki zamana dikkat edilmelidir. Sulama her hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı 

sabahın erken saatlerinde yapmaya dikkat edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö, 

erken yaprak yanıklığı ve külleme görülürse bunlar için de mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, 

hastalık ve zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da mücadele yapılmalıdır.

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma gözlenmelidir. Kovan 

iç kontrolleri yapılarak koloninin gücü ve besin stoğuna bakılmalıdır. Koloniye gelişme 

fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ilavesi yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi 

engellenir. Kovanların şiddetli yaz sıcaklarından korunması gerekir. Hastalık ve zararlılara 

karşı kovan sürekli takip edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal hasadı yapılmalıdır.
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İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 1 Haziran Dünya Süt Günü hakkında 
açıklamalarda bulundu.

İl Müdürümüz yaptığı açıklamada; “Yeterli ve dengeli beslenme, vü-
cudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her gün ihtiyaç duyulan 
miktarlarda alınmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin ögele-
ri, besinlerimiz aracılığı ile vücudumuza alınmaktadır. Sağlıklı beslen-
mek için insan yaşamının her evresinde süt gereklidir. Özellikle çocuk-
luk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından 
önemlidir” dedi.

“Her yaşta insanlara süt içme alışkanlığı kazandırılması, süt tüketimi-
nin artırılması, süt ve süt ürünlerinin besin değeri konusunda toplumu 
bilinçlendirmek, daha dinamik bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla 
her yıl 1 Haziran Dünya Süt Günü olarak kutlanmaktadır” diyerek söz-
lerine devam eden İl Müdürümüz; “Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda’ 

olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem 
taşıyor. Süt, bileşiminde yer alan yüksek kalitede protein, yağ, laktoz, 
kalsiyum, fosfor, riboflavin gibi bileşenler ile üstün besleyici değere sa-
hiptir. Süt, dünyaya gelen insanoğlunun ve diğer bazı canlıların ilk tattığı 
ve hayatının ilk besini, bebeğin maması, gencin enerjisi, yaşlının sağlı-
ğıdır. Tıpkı süt gibi sütten elde edilen ürünlerde (peynir, yoğurt, ayran, 
tereyağ v.b.) tartışılmaz aynı değerdedir. Beslenmemizin temel kalsi-
yum kaynağını süt ve süt ürünleri oluşturur. Süt grubu besinler; protein, 
kalsiyum, B2 vitamini ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok besin 
öğesinin önemli kaynağıdır. Kalsiyum; kemik-diş sağlığının devamı ve 
gençlik döneminde kemik mineral içeriğinin desteklenmesinde rol alan 
en önemli öğedir. Süt ve süt ürünlerinin içerdiği protein, her yaş gru-
bunda vücudun çalışması; çocukluk döneminde büyüme, yetişkinlikte 
ise doku onarımının sağlanması için gereklidir. Bu grupta yer alan B vi-
taminleri ise, başta kırmızı kan hücreleri ve sinir hücreleri olmak üze-
re vücutta önemli işlevlere sahiptir. Süt beynin ihtiyacı olan enerjiyi de 
sağlar. İçerdiği yüksek protein ile vücut dokularının gelişmesine yardım-
cı olan süt, odaklanma yeteneğini ve hafızayı güçlendirir. Sütün içinde 
bulunan proteinler, antioksidan özellikteki A vitamini ve çinko ile cilt 
sağlığı korunmuş olur. Süt, cilt üzerinde nemlendirici etki yaparak cildin 
yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Aynı zamanda sütün içindeki 
sıvı cildin nem dengesini korur. Sonuç olarak sağlıklı yaşam ve uzun 
ömür için; daha çok süt ve süt ürünleri tüketiniz” şeklinde konuştu.

Sütün üretimden sofraya gelene kadar tüm aşamalarının güvenilir 
ve sağlık açısından risk taşımayacak biçimde ulaşmasının büyük önem 
taşıdığının altını çizen İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Süt ve süt ürünleri 
satın alınırken orijinal ambalajlı, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onay 
numarası almış olan işletmelerin ürünleri tercih edilmelidir” diyerek 
sözlerini noktaladı.

1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 20/10/2020 tarih-
li ve 2020/3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karar kapsamında 
20/3/2021 tarihli ve 31429 Sayılı Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı ve 
Koç-Teke Alımına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2021/4) ge-
reği, 24/05/2022 tarih ve E-88671449-020-5573794 sayılı Bakanlık Makamı 
Olur’ una istinaden Damızlık Koç-Teke Alımı Uygulama Rehberi Bakanlığı-
mızca  yayımlanmıştır. 

Yayınlanan Damızlık Koç-
Teke Alımı Uygulama Reh-
berine göre, koç-teke alı-
mına %50 oranında hibe 
verilecektir. Aktif küçükbaş 
hayvan işletmesinde bulu-
nan her 30 baş anaç koyuna 
karşılık 1 (bir) baş koç-teke 
olmak üzere en fazla 5 (beş) 
baş koç-teke alınabilecek-
tir. Damızlık koçlar karayaka, 
bafra ve akkaraman ırkı, te-
keler  ise kıl keçisi ırkı olup 
en az 12 en fazla 36 aylık 
yaşta olacaktır. Damızlık koç 
ve tekelerin fiyatları Bakanlık 
Merkez Değerlendirme Ko-
misyonu tarafından belirlen-
mekte olup 2022 yılı için da-
mızlık koç fiyatı 4.000 TL/baş 
ve damızlık teke fiyatı 3.500 
TL/baş olarak belirlenmiştir. 
Koç-tekeleri alan yetiştirici-
ler 2 (iki) yıl kendi işletmele-
rinde tutmak zorundadırlar. 
Damızlık koç-teke alımına % 
50 hibe desteği projesinden 
yararlanmak isteyen yetiş-
tiricilerimizin İl Müdürlüğü-

müze 24/06/2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Aktif 
küçükbaş hayvan işletmesi olan yetiştiricilerimiz, nüfus cüzdanı fotoko-
pisi, işletme tescil belgesi, işletmedeki hayvan varlığı listesi ile başvuru 
yapacaklardır.

DAMIZLIK KOÇ TEKE ALIMINA %50 HİBE DESTEK DAMIZLIK KOÇ TEKE ALIMINA %50 HİBE DESTEK 
VERİLECEKVERİLECEK
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İLİMİZDE ALET MAKİNE DAĞITIMLARI 
DEVAM EDİYOR

Bakanlığımız tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesine yönelik uygulanan hibe programından faydalanan 
Kumru’lu üreticilerimize makine-ekipmanları düzenlenen törenle 
dağıtıldı. Törene Kumru Kaymakamı Emrah AKDUMAN, Kumru Belediye 
Başkanı Yusuf YALÇUVA, İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Kumru Ziraat 
Odası Başkanı Abdulkadir ÖNGEN ve çok sayıda üreticimiz katıldı.

Törende söz alan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; 
“Bakanlığımız tarafından üreticilerimizin daha profesyonel anlamda 
üretim yapmalarını sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürmek 
amacıyla birçok alanda tarımsal desteklemeler yapılmaktadır. Bu 
destekleme kalemlerinden bir tanesi de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı kapsamında yapılan desteklemelerdir. Bu 
kapsamda İlimizde makine-ekipman desteğine ülkemiz genelinde en 
yüksek proje başvurusu yapılmış ve Ordu bu alanda ilk sırayı almıştır. İl-
İlçe Müdürlüklerimizde ve Ziraat Odalarımızda görevli arkadaşlarımızın 
sahada gerçekleştirmiş olduğu yoğun çalışmalar neticesinde 9 bin 
100 proje başvurusu alınmıştır. Alınan bu başvurular içerisinde 5 bin 

10 dosya Bakanlığımızca uygun bulunmuştur. Program kapsamında 
ilimize 30 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Bu bütçe ile şuana kadar ilimizde 
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar konusunda 6 proje, Kırsal Ekonomik 
Altyapı Yatırımları konusunda ise 2 bin 250 proje destek kapsamına 
alınmıştır. Bundan sonraki süreçte de bütçe imkanları doğrultusunda 
açıklanacak yeni listelerle birlikte üreticilerimizin desteklenmesine 
devam edilecektir. İlimiz genelinde makina-ekipman dağıtımlarımız 
devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakanlığımız tarafından ilimiz üreticilerine çok önemli tarımsal 
destekler verildiğinin altını çizen İl Müdürümüz; “İlimize gerek bitkisel 
üretim gerekse hayvansal üretim alanlarında yılda 370 milyon TL 
civarında destek verilmektedir. Üreticilerimizin bu desteklerden en üst 
seviyede faydalanmalarını sağlamak amacıyla tüm paydaşlarımız ile 
birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dağıtılan makina-ekipmanlar 
üreticilerimize hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.
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Maviyemiş ( Blueberry) Kuzey Amerika, Avrupa, 
Batı Asya’nın kayalık dağlarında, doğada kendiliğin-
den yetişebilen, çok yıllık ve çalı formunda bir bitki-
dir. Anavatanı Kuzey Amerika’dır. Yüksek rakımda ve 
asidik toprakta maviyemiş yetiştiriciliği yapılabilir ve 
bitki bu koşullarda çok güzel gelişim göstermekte-
dir. Ilıman iklim kuşağına da uyum sağlamıştır.

Maviyemiş çalı formunda, yaklaşık 1,5- 2,0 mt.  
boyunda, bodur bir bitkidir. Yetiştiriciliği ve hasadı 
çok kolaydır. Toprağa dikildiğinde yaklaşık 50 yıl, 

saksıda yapılan yetiştiri-
cilikte en az 20 yıl ömrü 
olduğu gözlenmiştir. pH 
aralığı 4,5 – 5,0/5,2 ol-
malı, asitli toprakta ye-
tiştirilmelidir. Mavi yemiş 
toprak isteği, yetiştiricilik 
yapmak isteyenler için 
önemli bir unsurdur. Ma-
viyemiş yetiştiriciliği için 
en iyi toprak pH’sı 4,5-5,2 
arasında, yüksek organik 
madde içeriğine sahip, 
nemli, iyi drene olabilen 
topraklardır. Toprak ısla-
hı bu özellikler göz önü-
ne alınarak yapılmalıdır.  
Topraktaki organik mad-
de seviyesi %3’ün altında 
ise yükseltilmeli, dikim 
öncesi pH düzenlenme-
lidir.

 Toprak pH’ı 5,5’in üze-
rindeyse, toprak pH’ını 
düşürmek için granül 
formda kükürt uygulana-
bilir. pH’ı düşürmek için 
100 metre kare toprağa 

pH değerine göre değişmekle birlikte 500 gr ile 1,5 
kg arasında değişen oranlarda elemental kükürt ek-
lenmelidir. Bu karıştırma işlemi, açık arazide üretim 
yapacaksanız üretimden üç ay önce toprağın üst-
ten 10 cm’lik tabakasına iyice karıştırılmalıdır. Top-
rak pH’sı 6’nın üzerinde ve toprakta yüksek miktarda 
kalsiyum varsa kükürt uygulamasından sonra daha 
uzun süre bekleme yapılmalıdır. Bu durumlarda 
üretimden önceki yıl kükürt uygulaması yapılmalı, 
toprak nemli tutulmalıdır.

Büyümekte olan maviyemiş bitkilerinin dikildiği 
sıra üzerlerinin talaş, odun parçaları, kabuklar, çürü-
müş sap-saman, çam ibreleri, kozalak parçaları veya 
bitki artıkları ile kapatılması işlemime malçlama de-
nir. Maviyemişler son derece yüzeysel yayılma gös-
teren çok ince köklere sahiptirler. Dolayısı ile sıra 
üzerinde yapılacak toprak işleme veya derin çapa 
işlemleri bu köklere ciddi olarak zara verir. Sıra üze-
rinde çapa yapılmaz, malçlama yapılır. Malcın uygu-
lanmadan önce nemli olması gerekir. Malçlamada 
kullanılacak olan materyaller sıra üzerine 60 cm ge-
nişliğinde ve bir şerit gibi serilmelidir. Malç materyali 
en az 10-15 cm kalınlığında olmalı ve her yıl eksilen 
kısmı yenilenmelidir.

Maviyemiş fidanları 1,5 m sıra üzeri ve 2-3 m sıra 
arası mesafelerde dikilmelidir. Dikim aralık ve me-
safeleri hasat şekline, hava akımı ile güneşlenme 
durumuna göre ayarlanmalıdır. Maviyemişlerde böl-
geye en uygun çeşit seçilmesi, kış soğuklarına karşı 
dayanıklılığı artırmak için bölgede ki soğuklar dikka-
te alınarak daima bir üst seviye soğuğa dayanıklılık 
gösteren çeşit seçilmelidir. 

Maviyemişlerde ekonomik verim 3.yılda başlar. 
6-7.senede tam verim çağına ulaşır. Maviyemiş çe-
şitlerinin bir çoğunda hasat 7-10 gün aralıklarla 2-3 
kez yapılarak meyvelerin tamamı toplanabilmek-
tedir.  Hasat sırasında optimum meyve kalitesinin 
elde edilebilmesi için maviyemişlerin tam olgunluk-
ta toplanmaları gerekmektedir. Yağmurlu havalarda 
meyve hasadı yapılırsa tanelerin üzerinde ki pus 
tabakası silinir ve üründe çürüme ile birlikte bozul-
malarda artış meydana gelir. Normal şartlar altın-
da dekara 1,5 – 2 ton meyve hasadı yapılmaktadır. 
İdeal koşulların sağlanması durumda bazı çeşitlerin 
verimliliği, fidan başına 8-9 kg’a kadar yükseldiği gö-
rülmüştür. Bu şartlar altında dekar başına verimlilik 
2,5 – 3 ton olarak hesaplanmıştır. 

MAVİYEMİŞ YETİŞTİRİCİLİĞİMAVİYEMİŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Ayçin ORUÇ -  Ziraat Mühendisi

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
(GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merke-
zi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 

Bitki Koruma Ürünleri 
Bayi ve Toptancılık Sı-
navı Ankara, İstanbul 
(Anadolu-Avrupa), İz-
mir, Antalya, Samsun, 
Adana ve Diyarbakır 
illerinde 17 Eylül 2022 
tarihinde Cumartesi 
günü saat 10:00’da ya-
pılacaktır. ‘’Bitki Koru-
ma Ürünlerinin Toptan 
ve Perakende Satılması 
ile Depolanması Hak-
kında Yönetmelik’’ ge-
reği; sınava müracaat 
edebilecek kişiler ziraat 
mühendisi, orman mü-

hendisi, orman endüstri 
mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager ve 
bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş zi-

raat teknikeri veya ziraat teknisyeni unvanına sahip 
kişilerdir.

Sınav ile ilgili ‘’Sınav Takvimi ve Uygulama Tali-
matı’’ https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1653/
Bitki-Koruma-Urunleri-Bayilik-Ve-Toptancilik-Sinavi  
internet adresinde yayımlanmıştır.

Sınava girecek adaylar için ‘’Sınav Uygulama Du-
yurusu ve Sınav Kılavuzu’’ http://ankusem.ankara.
edu.tr/2022/06/17/bitki-koruma-urunleri-bayi-ve-
toptancilik-sinavi/ internet adresinde yayımlanmıştır.

Sınava girecek adaylar; tüm işlemlerini internet 
üzerinden yukarıda belirtilen ‘’Sınav Takvimi ve Uy-
gulama Talimatı’’ ve ‘’Sınav Uygulama Duyurusu ve 
Sınav Kılavuzu’’ doğrultusunda yapacaklardır.

NOT: Sınava girecek olan adaylar. ‘’Bitki Koruma 
Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı’’ ile ilgili olarak 
İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilirler.

2022 YILI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK SINAVI YAPILACAK2022 YILI BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK SINAVI YAPILACAK
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Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçılar Birli-
ği TARMAKBİR, her yıl “Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB)” için, tarım ve makine sanayi etkileşim raporu 
hazırlayarak, yayımlıyor. 2022 yılı için hazırladıkları 
rapor ışığında “Tarımsal Mekanizasyon” ve sürecin 
devamı olarak gelinen noktada “Tarım 5.0”a ait de-
ğerlendirmelerini inceledik.

Tarım, tüm dünya nüfusu için büyük önem ta-
şımaktadır. 2020 yılından itibaren küresel bir sorun 
haline gelen koronavirüs salgını dönemi, sadece ül-
kemiz için değil, tüm dünya ülkeleri için tarımın de-
ğerini ve kendi kendine yetebilmenin önemini net bir 
biçimde ortaya koymuştur. Salgın döneminde bazı 
ülkelerin tarım ürünlerinin ihracatını yasaklanması 
veya kota konulması, tüketicilerin “kalmaz” endişe-
si ile süpermarketlere hücum ederek gıda ürünleri 
stoklaması, birçok kişinin bu dönemde ilk kez evinin 
bahçesine hatta balkondaki saksılara kadar domates-
biber ekmesi, tarıma en uzak kesimlere bile tarımın 
önemini göstermiştir. Bu dönemde ekilmeyen, atıl 
vaziyette duran araziler kısmen de olsa yeniden tarım 
için kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde bazı 
belediyelerin tarım konusuna özel bir ilgi göstererek, 
sulamadan, tohum, fide, gübre gibi girdilerin temini-
ne, ürün alım desteğine kadar bölgesindeki çiftçilere 
yönelik bilgi paylaşımı, proje ve hibe destek program-
larını hayata geçirdiği gözlemlenmiştir. Etkisi halen 
süren salgın sürecinde gıda güvenliği konusu nere-
deyse tüm ülkelerin ortak sorunu haline gelmiştir. 

TARIMSAL MEKANİZASYONUN AMACI, GIDA

İHTİYACININ KARŞILANMASINDAKİ ÖNEMİ

Koronavirüs salgını tarımın değerini bu şekilde 
ortaya koymuşken aslında tarımsal mekanizasyonun 
önemine de dikkat çekilmesini sağlamıştır. Toprak iş-
lemeden zirai ilaçlamaya kadar tarımın birçok evresi 
için büyük ölçüde makineleşmeye geçilmiş olmakla 
birlikte, özellikle meyve ve sebze tarımındaki hasat 
işlemlerinde çok büyük ölçüde insan iş gücüne ih-
tiyaç duyulmaktadır. Bu dönemdeki kısıtlamalar ne-
deniyle tarım işçilerinin özellikle de mevsimlik işçi-
lerin sahaya ulaşması ve çalışması büyük bir sorun 
olmuştur. Seyahat yasakları nedeniyle özellikle ülke 
dışından gelen mevsimlik tarım işçilerinin ulaşmakta 
zorluk çektiği Birleşik Krallık’ta Çevre, Gıda ve Köyiş-
leri Bakanı’nın, halktan meyve-sebze toplama işlerine 
yardımcı olmalarını talep etmesi, bu hususta dikkate 
değer bir haberdir. 

Günümüzde dünya nüfusunun artmasına karşın 
tarımsal istihdamın azalması ve çiftçilikte ortalama 
yaşın giderek yükselmesi, tarımsal arazilerin ve su 
kaynaklarının azalması ile birlikte birim alandan daha 
çok verim elde etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu ters 
orantı içinde öngörülen tek çıkar yol, tarımsal biyo-
teknoloji ve bilgi, teknoloji ve yönetim uygulamaların-
daki gelişmelerin sahaya daha fazla yansıtılmasından 
geçmektedir. Tarımsal biyoteknolojide bitki ıslahında 
ileri teknolojinin kullanımı ve bu kapsamda stres ko-
şullarına dayanıklı, daha verimli melez tohumların 
üretilmesi ön plana çıkarken, teknoloji kullanımında 
hassas/akıllı tarımı da kapsayan gelişmiş teknoloji uy-
gulamaları esas alınmaktadır. Yani yukarıda bahsi ge-
çen bu haber dikkate alınırsa meyve, sebze toplamak 

için tarım robotlarına ihtiyaç duyulması olağan üstü 
hallerde artık tercihin ötesinde bir zorunluluk haline 
gelecektir. Kaldı ki tarımın doğası gereği oluşan za-
man kısıtları, örneğin hasadın veya ilaçlamanın belirli 
dönemlerde ve hava şartlarında hızlıca yapılmasının 
zorunluluğu veya sağılan sütün bir an önce soğuk 
zincire girmesinin insan sağlığı için önemi, tarım için 
mekanizasyonu zaten zorunlu kılmaktadır.

TARIMSAL MEKANİZASYONUN AMACI 

Tarımsal mekanizasyonun amacı, insan iş gücü-
nün verimini arttırarak yapılan işin maliyetini düşür-
mek olarak tanımlanmaktadır. Bu, direkt olarak birim 
iş için sarf edilen zamanın azaltılması veya endirekt 
olarak birim alandan elde edilen verimin arttırılması 
ile gerçekleşmektedir. Makineli tarım sayesinde insan 
gücünden çok daha kuvvetli olan motor gücünden 
istifade edilir. Örneğin 5 sıralı pamuk toplama maki-
nesinin 150 dekar tarlada 10 saatte topladığı pamu-
ğu aynı sürede toplamak için yaklaşık 450 işçi ge-
rekmektedir. Toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, 
ilaçlama, hasat, harman, nakliye gibi işlemler makine 
ile daha iyi yapılır. Örneğin bir taş toplama makinesi 
ile tarımsal amaçla kullanılamayan topraklar tarıma 
açılır. Makineler sayesinde ürünün hasadı iklimsel 
şartlardan etkilenmeden, zamanında ve hızlı bir şe-
kilde yapılır. Suyun daha verimli kullanılması için en 
büyük iş yine bir tarımsal mekanizasyon ekipmanına, 
örneğin bir damla sulama veya bir yağmurlama su-
lama sistemine düşmektedir. Tarih, traktörlerin, ekim 
makinelerinin ve hasat makinelerinin kullanılmaya 
başlanmasıyla, tarımsal üretimde kalite ve verimin 
nasıl yükseldiğini göstermektedir. Daha ileri bir se-
viye olarak, ekim, gübre ve ilaç normu ile verilecek 
su miktarını ayarlama imkânı sunan tarımsal mekani-
zasyon araçları ile tohum, gübre, kimyasal madde ve 
su tüketimi azalırken, üretim verimi katlanarak arta-
bilmektedir. Mesela Hindistan’da, patates tarlalarında 
damla sulama yöntemi kullanılmasıyla ilgili bir proje 
sonucunda, üç yıl içerisinde üretim verimi ortalama 
yüzde 31 artarken, su tüketimi yüzde 50 azalmış ve 
patates çatlakları yüzde 10’dan 1’e inmiştir (Agrievo-
lution Alliance, 2004). Biyolojik yeniliklerin uygulan-
ması da tarımda üretim verimliliğini artıran önemli 
etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

TARIM MAKİNELERİ; EKONOMİK BÜYÜMENİN 
DESTEKLEYİCİLERİ

Yeraltı kaynağına sahip olmadan gelişen ekono-
miler incelendiğinde, tarım faaliyetlerine önem ver-
meden büyüyebilmiş çok az ekonominin olduğu gö-
rülür. Yeraltı kaynağına sahip olmayanlar bir yana, bu 
konuda şanslı olan ülkeler bile (Brezilya, ABD, Rusya, 
Çin gibi) tarıma önem vermekte ve bu konuda cid-
di çalışmalar yapmaktadır. Net bir ihracatçı ülke olan 
Brezilya, sahip olduğu petrole rağmen asıl ekonomik 
gelişimini, 1990’lı yılların başından itibaren uygula-
maya başladığı tarım devrimi sayesinde sağlamıştır.

ABD’de yer alan Ulusal Mühendislik Akademisine 
göre “tarımsal mekanizasyon” dünyanın yaşadığı 20 
devrimden biridir (National Academy of Engineering, 
t.y.). 

Mekanizasyona ve bilgiye gereken önemin veril-

memesi, gereken yatırımların yapılmaması halinde; 

Birim alandan elde edilen verimin ve ürünün kali-
tesinin düşmesi,

Daha fazla zirai ilaç ve gübre kullanımı sonucunda 
su kaynaklarının kirlenmesi,

Fazladan kimyasal gübre kullanımının getireceği 
çevre sorunları,

Fazladan kimyasal gübre kullanımı sonucu ürün 
kalitesinin ve verimin düşmesi, 

Ürünlerde pestisit kalıntısı sonucu etkisi genelde 
uzun bir süre sonra ortaya çıkacak hastalıkların ih-
timalinin artması (sakat doğumlar, kanser, astım ve 
alerji vs.),

Ürünlerde pestisit kalıntısının tespiti sonucu imha 
edilmesinin getireceği maddi kayıplar, oluşabilir.

Tarımsal Mekanizasyon Konusunda Türkiye’nin 
Ulaştığı Konum 

 Tarihsel verilere göre ilk tarım ekipmanını (pul-
luğunu) 1861’de Bursa’da, ilk traktörünü 1955’de 
Ankara’da üretmeye başlayan Türkiye’de (Baskıcı, 
2003), sektörün ihtiyaç duyduğu tarımsal mekanizas-
yon araçlarının tamamına yakını imal edilmektedir. 

2000’lerin başında 20–30 milyon dolar seviyesin-
de ekipman, 30–40 milyon dolar seviyesinde traktör 
ihracatı yapan ve dış ticaret açığı veren Türk Tarım 
Makineleri Endüstrisi, bugün 1 milyar dolar seviyesini 
aşan ihracatı ile dış ticaret dengesini kurmaya hatta 
kayda değer bir ölçüde fazlasını vermeye başlamıştır. 
Bu değişim, ülke sıralamasından da izlenebilir. 2001 
yılında 31. sırada olan ve toplam ihracattan binde 3 
pay alan Türkiye, 2020 yılını 15. sırada tamamlamış 
ve toplamdan aldığı payı yüzde 1,6’ya yükseltmiştir.

TARIMDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ

2010’lar itibarıyla ismi telaffuz edilmeye başlanan 
Tarım 4.0 dönemi ise, bütün bir çiftliği ele alacak şe-
kilde bütünsel bir bakış açısını ve yeni teknolojilerin 
ilave edilmesini ifade etmektedir. Böylelikle sahadaki 
bütün makine–ekipman, üretim girdi–çıktıları ve de 
diğer çeşitli faktörler (İklim koşulları, çevresel koşul-
lar) tek bir noktadan izlenebilmekte ve üretime mü-
dahale edilebilmektedir. Tarım 4.0 makine–makine 
iletişimi, internet, sayısal veri toplama ve analiz gibi 
temel bileşenler içermektedir.

Bu dönemde uydu ve ‘drone’lar sayesinde ürünle-
rin sağlığı ve verimi hakkında veriler toplanarak elde 
edilen bilgiler, geliştirilen yazılımlarla çözümlenerek 
kullanıcılara sunulmaktadır. Hassas (akıllı) tarım ya da 
daha kapsamlı anlamıyla Tarım 4.0’ın çiftçilere fayda-
sı; zamandan kazanım, iş gücünden kazanım, üretim 
girdisi optimizasyonu, saha şartlarının kapsamlı ve 
doğru analizi, daha az çevre kirliliği, sonuç olarak da 
daha düşük maliyetle daha çok ürünün elde edilmesi 
ve daha çok kar edilmesi demektir.

TARIM 5.0

Tarım 5.0’ın ise tamamen otonom makinelerle ve 
yapay zeka kullanılarak yapılacağı tahmin edilebilir. 

TARIM 5.0’A HIZLA YAKLAŞIRKEN…TARIM 5.0’A HIZLA YAKLAŞIRKEN…

Kaynak: http://www.turktarim.gov.tr/Ha-
ber/775/tarim-5-0a-hizla-yaklasirken
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İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, C vitamini ve 
demir dışında makro ve mikro besin öğeleri için iyi bir kaynaktır. 
Özellikle çocukluk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde ke-
mik sağlığı açısından oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Süt ve 
süt ürünlerine özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı 
önemli mineraller, protein ve riboflavin gibi bazı B grubu vitamin-
lerin kaynağı olarak bakıldığında halk sağlığı açısından önemli bir 
besin grubudur.

Süt proteini iyi kaliteli olup vücutta kullanım oranı % 90’dır. Süt 
proteinlerinin vücutta bilinen büyüme-gelişmeye katkısı, doku 
farklılaşmalarındaki etkinliğinin yanı sıra; kalsiyum emilimi ve im-
mün fonksiyonlar üzerine olumlu etkilerinin olduğu, kan basıncını 
ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin oldu-
ğu, diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.

Süt karbonhidratı olan laktoz, süt enerjisinin kaynağıdır. Laktoz, 
beyin ve sinir hücrelerinin oluşumunda, bağırsak hareketlerini dü-
zenlemede yardımcıdır. Uygun ortam (pH) sağlayarak faydalı ba-
ğırsak bakterilerini geliştirir. Süt içme alışkanlığı olmayanlarda hafif 
mide bulantısı, karında gaz, midede ekşime ve hafif ishal görülebi-
lir. Bu bulgular süt içmeye devam ettikçe geçer.

Süt yağı, süt enerjisinin bir diğer kaynağıdır. Yağda eriyen vita-
minlerin (A, E, D, K) emilimini sağlar. Özel durumlarda ve yetişkinlik 
çağında yarım yağlı ya da yağsız süt de tüketilebilir. Süt yağında 
bulunan yağ asitlerinin, özellikle çocukların sinir sistemi ve ente-
lektüel kapasitelerinin gelişimini sağlayan bir değişken olduğu bil-
dirilmiştir.

Süt, minerallerden kalsiyum, fosfor, iyot, sodyum, magnezyum 

bakımından zengindir ve hiçbir besinde olmadığı kadar fazla ve 
kullanılabilirliği yüksek kalsiyum mineralini içerir. Kalsiyum, fosfor 
ve magnezyum kemik dokusunun temel bileşenidir. Çocukluktan 
20-25 yaşına kadar dengeli beslenme ile kemik mineral dokusu 
artar. Yaşlılıkta ise hareketsizlik ve hormonal dengenin değişimine 
bağlı olarak kemik mineral dokusu azalır. Kalsiyum, fosfor ve prote-
in içeriği zengin olan süt, çocukluk ve gençlikte kemik dokusunun 
gelişimini sağlar, yaşlılıkta ise kaybı azaltır. Süt proteini, kalsiyum 
emilimini artırdığı gibi kemik dokusu hücrelerinin oluşumunu sağ-
lar. Süt karbonhidratı olan laktoz da ince bağırsaklardan kalsiyum 
emilimini artıran önemli bir faktördür.

Süt, büyüme ve gelişmeyi, besin ögelerinin vücutta elverişli 
kullanılmasını, sinir sisteminin fonksiyonlarının yerine getirilme-
sini, vücut direncinin gelişmesini ve kan yapımında fonksiyonu 
olan çok sayıda vitaminleri içerir. Riboflavin (B2 vitamini), B12, A 
vitamini, B6, B1, niasin ve folik asit sütte yeterli miktarda bulanan 
vitaminlerdir. Sütün bileşiminde yer alan başta vitaminler ısı ve ışık 
gibi birçok fiziksel ve kimyasal etkiye karşı son derece duyarlıdır-
lar. Sütün işlenmesi sırasında özellikle ısı ile muamele ve taşınma 
sırasında ultraviyole ışınlara maruz kalmaları ile besin ögelerinde 
oluşan kayıplar sağlık açısından istenilmeyen bir durumdur.

Süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılması, yeterli ve dengeli be-
sin öğesi ve enerji alınımının sağlanması açısından sağlık profes-
yonelleri tarafından önerilmektedir. Dünya geneline bakıldığında 
her ülke için farklı miktarlarda süt ve süt ürünleri tüketimi söz ko-
nusudur. Ülkemizde ise süt içme alışkanlığının çok az olduğu dik-
kat çekmektedir.

SÜTÜN İNSAN SAĞLIĞISÜTÜN İNSAN SAĞLIĞI
İÇİN ÖNEMİİÇİN ÖNEMİ İlkay YURDAKUL

Gıda Mühendisi
Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü
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BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

“DESTEKLER SADELEŞECEK”

Terk edilmiş tarım arazilerinin varlığından 
söz eden Bakan Kirişci: “Göç, veraset, ilgisizlik-
ten terk edilmiş tarım arazileri vardı. Oraların ye-
niden tarıma kazandırılması için çiftçiye destek 
veriyoruz. Yüzde 75 sübvanse edilen tohumu 
üretici gidip tarlasına ekiyor. Çiftçinin, sertifikalı 
tohum kullanmasını, yağmurlama ve damlama 
sulama yapmasını teşvik ediyoruz. Tarım Re-
form Genel Müdürlüğü çiftçiye alet, ekipman, 
güneş enerjisi santrallerine varana kadar farklı 
destekler veriyor. Siz yürütme olarak mutlak su-
rette temel stratejik ürünleri vatandaşlarınız için 
bulundurmak zorundasınız. Bitkisel üretimde, 
un, yağ, şeker; hayvansal üretimde ise yumurta, 
et, süt stratejik ürün. Öncelik bu ürünlerin üre-
timi olacak. 65’i bulan destekleri sadeleştirece-
ğiz” dedi.

“SÖZLEŞMELİDE SİGORTA ZORUNLULUĞU 
GELİYOR”

Bakan Kirişci; “Sözleşmeli üretim esnasın-
da bazı sıkıntılar yaşanıyor. Üretimi yapanın da 
yaptıranın da hukukunu gözetme noktasında 
bazı davalık olan hususlar var. Hal ve menfa-
atler korunmazsa yaptırım getireceğiz. Sigorta 
zorunluluğu getireceğiz. Sigorta oranı yüzde 
20’yi geçmiyor. Aracını sigorta ettiren tarlasını 
sigorta ettirmiyor. Gelir garantisi sağlayacağız. 
Gelir kaybını da karşılayan sigorta poliçesi dü-
zenlenecek. Meclis kapanmadan tasarıyı sun-
mayı düşüyoruz. Hayvancılıkta da sigorta zo-
runlu olacak” diye ekledi.

“ŞEKERDE BİR DAHA BÖYLE HADİSE YA-
ŞANMAYACAK”

Türkiye’nin şeker ihtiyacının olmadığının 
altını çizen Kirişci; ithalat iznini ihtiyaç olduğu 
için değil fiyatların yerinde durması adına aldık 
dedi. Eylül 2021’de hasat edilen şeker pancarın-
dan üretim yapıldı. Arada başka şeker pancarı 
hasadı olmadı. Arada ürün çıkmadığına göre, 
niye fiyart arttı? Piyasa kamunun duruşunu is-
tismar etti. Kamu da göstermesi gereken aksi-
yonu zamanında göstermedi. Mesela şeker ih-
racı yapmamalıydık. Türkiye bu ürünlerden elde 
edeceği ihracatla ihya olacak bir ülke değil. 250 
milyar dolar ihracatımız var, bunun içinde tarı-
mın payı 25 milyar dolar. Geldiğimden itibaren 
ihracata yasaklar getirdim. Biz önce canı sonra 
cananı düşüneceğiz. Ben bunu özeleştiri ola-
rak söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda böyle bir 
hadiseyi asla yaşamayacağız, yaşatmayacağız 
diye ekeldi.

“ARAZİ VARLIĞININ YÜZDE 10’U EKİLME-
DEN BOŞ DURUYOR”

Planlı üretimden de bahseden Bakan Kirişci: 
“Ben göreve geldiğimde ilk iş bilgi teknolojile-
rine genel müdür atadım. Çünkü tarımda diji-
talleşmeye ihtiyaç var. Bir uygulama hazırlıyo-

ruz. İsmine karar vermedik, e-tarım olabilir. Siz 
üreticiyseniz, buraya girdiğinizde, adınızı, soya-
dınızı, ilinizi, ilçenizi, ada ve parselinizi girecek-
siniz. Diyelim ki, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kayıtlı 
120 dekar araziniz var. Oradaki ekolojik şartlar 
ve ne yetiştirebileceğinize dair bilgileri orada 
göreceksiniz. Sizi yönlendirecek. Eğer illa arpa 
yetiştirecekseniz, uygulama size ‘acele et, bura-
da başkaları da üretim yapmak istiyor’ diyecek. 
Ülkenin ihtiyacı doğrultusunda yeterince arpa 
üretimi kaydı giriliyorsa, uygulama sizi ikinci sa-
tıra yönlendirecek. Size tarlanızda üreteceğiniz 
başka ürün alternatiflerini söyleyecek. Velev ki, 
buraya bilgilerinizi girmediniz. O zaman des-
teklemelerden yararlanamayacaksınız. Tarla-
nızda bir ürün yetiştirecekseniz, kayıt olacaksı-
nız diyeceğiz” dedi.

 Diyelim ki kayıt oldu ama üretmedi diyen Ki-
tişci şöyle devam etti:

“Uygulamada bu görülecek. Şayet bir tarla 
sistemde 1 yıl boş görünürse, kamu otoritesi 
gelecek ‘siz burada bir şey yetiştirmiyorsunuz, 
tarlanıza bu muhitteki kira bedeli üzerinden kira 
ödeyip, üretim yaptıracağız’ diyecek. Devlet ki-
ralamayacak, taahhüt edecek. Aracılık rolü dı-
şında bir rolü olmayacak.

Arazisini vermek istemezse, kullanım hakkı 
ile mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ada-
let Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştük. Ne kirala-
yanın ne arazisi olanın hakkına halel getirme-
den yapılacak. Mülkiyeti elinden almıyorsunuz. 
Sadece kullanım hakkı alıyorsunuz. Organize 
Sanayi Bölgeleri’nde de bu yapılıyor. 2.5-3 mil-
yon hektar ekilmeyen arazi var. Türkiye’nin ara-
zi varlığının yüzde 10’una tekabül ediyor”

NAKDİ YERİNE AYNİ DESTEK

Destekleme modelini değiştireceğiz diyen 
Kirişci: “Nakdi değil ayni desteklemeye geçece-
ğiz. Mesela, arpa yetiştireceksiniz. Gideriniz ne-
dir? Varsa tarla kirası, tohum, gübre, ilaç, mazot, 
hasat giderleri, sulama maliyeti… Bu maliyeti 
toplarsınız, ürünün üretim miktarı da bellidir. 
Bir kilo arpanın sizi mutlu edecek fiyatı diyelim 
ki, 6.5 TL. Ürünü pazara götürüp satmak istedi-
ğinizde alıcı size 7 TL verdiyse sizin devletten 
destek talep etmenize gerek yok. Ama 6.5 TL 
beklerken 6 TL’ye satarsanız o zaman bakanlık 
olarak ne dememiz gerekiyor? ‘Ey üretici, sen 
tasa etme, 50 kuruşluk farkı ben sana öderim.’ 
Biz de fark ödemesi yapacağız” diye ifade etti.

Bakan Kirişci; “Eğer ‘Üretim yapacağım ama 
mazot-gübre alacak ekonomik gücüm yok’ 
diyorsa çiftçimiz; Size diyeceğiz ki, tarlanızda 
üretim miktarı aşağı yukarı bellidir. Bunun için 
2 bin litre mazot, 3 ton gübreye mi ihtiyacınız 
var? Ben size bunu ayni olarak vereceğim. Siz 
ürün hasadından sonra ister piyasaya sattınız, 
ister TMO’ya… O dönemde size ayni olarak bu 

kadar mazot-gübre verdik diyerek bunun para-
sını isteyeceğiz. Üretici devlete ürünü sattıysa 
alacaktan mahsuplaşacağız. Böylece üreticinin 
bu girdilerin fiyatıyla ilgilenmesi durumu olma-
yacak” dedi.

“VATANDAŞA UCUZ GIDANIN YOLU KENT 
TARIMI”

Kent tarımını uygulamaya başlıyoruz diyen 
Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kilo doma-
tes Antalya’dan İstanbul’a 800 kilometre yol ya-
parak geliyor. Hem tazeliğini kaybediyor hem 
de ulaşım maliyeti fiyatın üzerine biniyor. Yolda 
da yüzde 25 fire veriyor. Bunun da maliyeti fiya-
ta yansıyor. Üstelik egsoz emisyonu da havayı 
kirletiyor. Hâlbuki İstanbul’un çevresinde Çen-
gelköy, Şile, Çatalca, Beykoz, Silivri var. Buralar-
da bakir alanlar var. Üretici de var. Çatalca’da 
domates yetiştiren kardeşimiz doğrudan ürünü 
lokantalara, evlere dağıtabilir. Bu yolla, vatandaş 
hem taze, hem az maliyetli ürün yiyecek. İklim 
değişikliğine sebep olan unsurları ortadan kal-
dıracaksınız ve köyden kente göçü de engelle-
yeceksiniz.

Kent tarımını; İstanbul, Ankara, İzmir gibi ille-
rin etrafında; Erzurum- Erzincan gibi üretim ka-
biliyeti olan yerlerde, bir de jeotermal kaynağın 
olduğu yerlerde uygulayacağız. İklimi sert olan 
yerde 365 gün üretim yaparsınız. Sıcak yerler-
de de serayı soğutmak için güneş enerjisini 
kullanırsınız. Bizim kurtuluşumuz tarımdaysa, 
tarımın kurtuluşu da kırsalda… 2023’te ne üret-
tiğini, nasıl üretildiğini bilen, kendi önceliklerini 
belirlemiş bir ülke olacağız”

BESİCİNİN YEM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kur-
banlık konusunda da bilgi veren Bakan Kirişci: 
“Ne sayı ne de varlık yönünden, kurbanlık soru-
numuz yok. Hayvansal üretimde de en önemli 
girdi yem. Maliyetin neredeyse yüzde 65-70’i… 
Bu konuda da aynı bitkisel üretimde olduğu 
gibi üreticiye ‘sen yemi dert etme, al kullan, eti-
ni, sütünü üret, onları satınca mahsuplaşaca-
ğız’ diyeceğiz. Yani üreticiye ayni destek olarak 
yemi vereceğiz” dedi.

YANGIN UÇAĞI SAYISI 20’YE ÇIKTI

Yaz aylarında olmamız münasebetiyle muh-
temel orman yangınlarına hazırlık durumunu 
da değerlendiren Bakan Kirişci: “Orman yangın-
larında esas güç kara kuvvetleri… Orman teşki-
latımızın 183 yıllık tecrübesi var. Yer aletleriyle 
ilgili bir eksiğimiz yok. İHA sayımız 4’tü, sekize 
çıkardık. İHA’lar yangın çıkmadan data topluyor. 
Helikopter sayımızı 39’dan 55’e, üç olan uçak 
sayımızı da 20’ye çıkardık. İçişleri ve Milli Sa-
vunma Bakanlıkları’nın envanterleri buna dahil 
değil. Dolayısıyla hem karada hem de havada 
gücümüz arttı” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“1 YIL EKMEDEN BOŞ TUTAN VATANDAŞIN TARLASI, 

KİRALANACAK”



9Ordu’daTarım

1
ALO GIDA

7 4 ordu.tarimorman.gov.tr

Malzemesi:  6 adet enginar,1 adet 
limon,1 yemek kaşığı un,Su,İç Harcı 
için Malzemeler,2 yemek kaşığı tereya-
ğı,2 yemek kaşığı zeytinyağı,1 adet so-
ğan,300 gr. kıyma,1 çay kaşığı tuz,3 çay 
kaşığı karabiber,½ bağ dereotu,

Pişirmek için Malzemeler,¼ su bar-
dağı zeytinyağı,2 su bardağı su

Yapılışı: Enginar için;Bir karıştırma 
kabının içerisine soyulmuş enginarları 
alın.Üzerine su, un, limon suyu ve limo-
nun kendisini ilave edip bekletin.

İç harcı için;Tavanızı ocağa alın ve 
ısıtın. Isınan tavanın içerisine zeytinyağı 
ve tereyağını ilave edip tereyağını eritin.
İnce yemeklik doğradığınız soğanları ta-

vaya alın ve kavurun. Soğanlar yumuşa-
yınca içerisine kıymayı ilave edin ve ka-
vurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi 
ilave edip karıştırın. Ocağın altını kapatın 
ve ince kıyılmış dereotu ilave edip karış-
tırın. 

Birleştirmek için; Yayvan bir tence-
reye enginarları yerleştirin. Üzerlerine 
hazırladığınız kıymalı iç harcı pay edin. 
Zeytinyağını kıymaların da üzerine gele-
cek şekilde gezdirin. Suyunu tencereye 
ilave edin ve kapağını kapatıp kaynayana 
kadar orta kaynadıktan sonra kısık ateşte 
30 dakika pişirin. Enginarlar pişince ke-
nara alın ve dinlendirin. Üzerine dereotu 
serpip servis edin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Kalp ve damar hastalıklarına karşı faydalıdır. Damar-
ları temizler ve kalp hastalıklarına karşı dirençli olmayı 
sağlar.

Kan basıncını düşürür. Tansiyonu ve kolesterol sevi-
yesini düzenler.

Pişmiş sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirerek 
hastalıklara karşı korur.

Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına katkı sağ-
lar.

Kemikleri güçlendirir. Kemik ve kas sağlığına iyi gele-
rek atletik bir yapı kazandırır.

Besin değeri yüksek bir gıda olduğu için yorgunlu-
ğun giderilmesine yardımcı eder. Vücudu zinde tutar.

Sağlıklı hücre ölümlerini azaltır. Bedenin genç ve diri 
kalmasına yardım eder.

İştah açıcı özelliği vardır. 

Adam, papa-
ğanını gümrük-
ten kolay geçi-
rebilmek için 
bir kutuya koy-
muş, üstüne de 

“kırılacak eşya” diye yazmıştı.

Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu 
şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeri-
den papağanın bağırdığı duyuldu:

“Şangur şungur.. Şangur şungur..”

KIYMALI ENGİNAR DOLMASI KAHVELİ KREM ŞOKELA

& Bitkiler

Sağlık

SARIMSAK

biraz da 

gülelim...

4 Kıymalı Enginar 
Dolması

4 Kahveli Krem 
Şokela

- KIRILACAK EŞYA -

-KIRLANGICIN HİKAYESİ-

Kırlangıcın biri birgün bi adama aşık 
olmuş.Hergün pencerenin önüne gelir onu 
izlermiş.

Birgün bütün cesaretini toplamış ve 
adama hey adam ben seni seviyorum uzun 
zamandır, seni izliyorum, demiş. Adam, 
“Saçmalama sen bir kuşsun ben ise bir 
insan durduk yere sende nereden çıktın?” 
diye bunu içeri almamış, pencerenin 
önünden kovalamış. Kırlangıç yine gelmiş, 
“Tamam seni hiç rahatsız etmicem, demiş 
sadece çok iyi dost olalım.” Adam yine 
kabul etmemiş ve kovalamış. Kırlangıç 
tekrar gelmiş, “bak demiş, hava çok soğuk 
seninle çok iyi arkadaş olalım, beni içeri 
al soğukta donacağım. Sıcak ülkelere göç 
etmek zorunda kalacağım, lütfen beni içeri 
al.” demiş. Adam yine almamış.

Kırlangıç çok üzgün bir şekilde başını 
önüne eğmiş ve gitmiş. Aradan çok zaman 
geçmiş, adam pişman olmuş. Yaz gelmiş, 
diğer kırlangıçlara sormaya başlamış; ama 
gören olmamış. Sonunda danışma ve bilgi 
almak için bilge bir kişiye gitmiş, olaları 
anlatmış. Bilge kişi demişki: “Kırlangıçların 
bütün ömrü altı aydır. Hayatta bazı 
fırsatlar vardır sadece birkez elinize geçer; 
değerlendiremezseniz uçup gider.

Hayatta bazı insanlar vardır, sadece bir 
kez karşınıza çıkar; değerini bilmezseniz 
kaçıp gider ve asla geri gelmez. Dikkatli 
olun, farkında olun. Bir düşün bakalım 
acaba sen farkında olmadan bugüne kadar 
kaç kırlangıç kovaladın.”

Malzemesi:  2 adet yumurta, 1 tutam tuz,50 gr. pudra 
şekeri, 250 gr. krema, 120 gr. süt,1 tatlı kaşığı granül kahve, 
150 gr. bitter çikolata

Yapılışı: ir karıştırma kabına yumurta, tuz ve pudra şe-
keri ekleyip bir mikser yardımıyla çırpın.

Bir sos tenceresinin içerisine süt ve kremayı alıp ısıtın.

Isınan sütlü karışımın içerisine granül kahveyi ilave 
edip karıştırın.

Sıvı karışımı yumurtalı karışıma yavaş yavaş çırparak 
ekleyin.

Ardından sos tencerenize bir tel süzgeç yerleştirin ve 
bütün karışımı tencereye alın.

8 – 10 dakika bir çırpma teli yardımıyla karıştırarak pi-
şirin.

Ocaktan alın ve çikolatayı ekleyip karıştırın.

Tel süzgeçten geçirin ve servis kaplarınıza pay edin.
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Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından olan külleme hastalığı bir fun-
gus olup, kışı yere dökülen yapraklarda hastalıklı bitki artıklarında geçirir. 
Hastalık belirtilerini ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üze-
rinde gösterir. Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme 
hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabi-
lir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda 
üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. 
Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrıl-
maya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yaprak-
larda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen 
dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. 
Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar 
gözlenmektedir.

Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun 
olarak hastalığın gelişim dönemlerine göre ilaçlama yapmaları, mücade-

ledeki başarıyı artıracaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılan tespitlere göre; sahil, orta 
ve yüksek kesime göre mayıs ayı içinde 1. Uygulaması yapılan külleme 
hastalığı ile mücadele için 2. Uygulamanın mutlaka yapılması gerekmek-
tedir.

Fındık kurdu ve fındık yeşil kokarcası mücadelesini kaçıran üreticileri-
miz, külleme ile mücadele yaparken bitki koruma ürünlerinin karışabilirli-
ğini teyit ettikten sonra karıştırarak tek uygulama ile mücadele yapabilirler.

Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çi-
sentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama ya-
pılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir 
şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük, çizme ve eldiven mutlaka 
bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabun-
lu su ile yıkanmalıdır.
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